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Destaques 

 A taxa de investimento no Brasil é baixa porque o empresariado se 

defronta com obstáculos ao investimento dos mais variados, destacando-se: 

 A elevada carga tributária é o principal obstáculo para as empresas 

independente do porte, tanto por incidir diretamente sobre as inversões, 

como apontam 76% das empresas, mas principalmente por retirar 

recursos que poderiam ser investidos, como apontam 87% delas. 

 Os elevados juros aumentam os riscos econômicos do investimento, 

afetando-o por três vias: ao aumentar as despesas financeiras retirando 

recursos a ser investidos, ao inibir a demanda pelos produtos industriais 

e, por fim, ao estimular investimentos não produtivos. 

 Se os juros no Brasil fossem semelhantes aos dos seus concorrentes 

internacionais, seriam poupados R$ 58,2 bilhões pela indústria, o que 

poderia ampliar em 38,3% o investimento industrial. 

 O aumento da SELIC em 0,75 pontos percentuais de abril, por sua vez, 

pode prejudicar as inversões ainda mais, tanto por aumentar as despesas 

financeiras como por inibir a demanda e estimular investimentos não 

produtivos, que terão sua rentabilidade aumentada. 

 Elevados tributos e pagamento de juros fazem com que principalmente as 

pequenas empresas se defrontem com outro obstáculo: a escassez de 

recursos próprios para investir; obstáculo esse que ainda não consegue 

ser sanado pelos recursos do BNDES, diante do acesso limitado. 

 O câmbio valorizado, principalmente para as grandes empresas, retira a 

competitividade dos produtos nacionais e, associado à baixa qualidade da 

infra-estrutura, tornam o produto caro no mercado internacional. 

 Além disso, os juros para o investimento no Brasil (mesmo atrelados à 

TJLP) são superiores aos dos nossos concorrentes internacionais, 

destacando-se os juros para as empresas de menor porte, que chegam a 

6,0% ao ano (descontada a inflação) contra 2,5% dos concorrentes. 
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 Há ainda problemas no Brasil que passam pelas dificuldades de acesso 

ao crédito: há excesso de exigências bancárias e a falta de garantias das 

empresas, dada a exigência de elevadas garantias. 

 Além disso, diante da impossibilidade de utilização dos fundos públicos 

garantidores (o BNDES-FGI ainda está em processo de habilitação) os 

bancos repassam recursos em valores inferiores aos demandados a fim 

de diminuir riscos. 

 É preciso também ampliar os sistemas de informação sobre linhas de 

apoio ao investimento e sobre Fundos de Investimentos, os quais são 

apontados, principalmente pelas pequenas empresas, como obstáculos 

ao aumento das inversões. 

 Finalmente, há também os problemas de gestão: atingindo principalmente 

as pequenas e médias empresas destacam-se os financeiros; e atingindo 

as grandes a centralização das decisões na matriz. 
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Apresentação 

 

 O investimento é variável chave no crescimento econômico equilibrado 

de longo prazo. É ele quem permite uma expansão do consumo sem restrições 

de oferta, ou seja, o investimento possibilita que a demanda por produtos 

industriais da economia cresça sem gerar pressões inflacionárias por conta da 

falta de capacidade de produção. 

 A Pesquisa FIESP sobre intenção de Investimento 2010, publicada pelo 

Decomtec/FIESP em março, mostrou que a intenção de investir da indústria de 

transformação aumentou 26,4% em 2010 com relação a 2009. Porém, devido à 

queda mais acentuada dessa variável em relação aos outros determinantes do 

PIB durante a crise, a taxa de investimento (FBCF/PIB) deve atingir 18,4% em 

2010, o que ainda é um percentual baixo para garantir um ciclo virtuoso de 

crescimento econômico no Brasil. Ressalta-se ainda que o aumento dos juros 

(SELIC) de 0,75 pontos percentuais realizado pelo Banco Central em abril pode 

reduzir o crescimento do investimento em 2010, pois, conforme será verificado, 

esse é um dos principais obstáculos ao aumento do investimento. 

 Comparações internacionais com países em desenvolvimento, como os 

outros BRICs, permitem verificar que a taxa de investimento brasileira é baixa e 

restringe o aumento da competitividade. Conforme foi analisado no IC-FIESP 

2009, a taxa de investimento dos países Selecionados (que tem renda similar à 

brasileira e avançaram em competitividade) foi de 24,9% em média em 2008, 

enquanto a brasileira, que atingiu seu ponto mais alto na década nesse ano, foi 

de 19,0% (5,9 pontos percentuais inferior). 

 Diante desse quadro, em que o investimento no Brasil é historicamente 

baixo, a FIESP realizou esta pesquisa, que tem como objetivo identificar as 

dificuldades que o empresariado se defronta ao investir, baseando-se no 

que prejudicou ou impediu a realização de inversões nos últimos três anos. 

 Para esta análise foram entrevistadas 318 empresas de diversos portes, 

as quais foram questionadas sobre os obstáculos relacionados aos custos, ao 

capital, aos riscos econômicos, às informações e à gestão da empresa. Essa 

avaliação permite, por fim, direcionar as propostas de incentivo ao 

investimento, as quais são essenciais para que as inversões se expandam e o 

país ganhe competitividade, podendo crescer sem desequilíbrios. 
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1. Obstáculos Relacionados aos custos 

 

 O investimento, seja ele em máquinas e equipamentos ou em inovação, 

gestão ou pesquisa e desenvolvimento, é determinado por dois fatores básicos: 

pelo custo de realizá-lo e sustentá-lo e pela expectativa de aumento na receita 

que se obterá com ele. A empresa, quando faz uma análise do projeto de 

investimento, busca avaliar qual será o investimento que projeta maior receita e 

que tenha menor custo, ou seja, aquele que espera ser mais lucrativo e, assim, 

decide pelo que apresenta as melhores condições. 

 A taxa de investimento (FBCF/PIB) no Brasil que, conforme foi analisado 

na Pesquisa FIESP sobre intenção de Investimento 2010, não deve superar 

18,4%, é baixa por razões que envolvem tanto aspectos relacionados aos 

custos de se investir quanto aspectos relacionados às incertezas com relação 

às receitas que se obterão com essas inversões. 

Com a finalidade de avaliar quais são as principais restrições, 

questionou-se o empresariado sobre qual o grau de importância das 

dificuldades encontradas ao realizar investimentos nos últimos três anos: 

 

Gráfico 1 – Obstáculos relacionados aos custos 
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 A carga tributária foi apontada como o principal obstáculo à 

realização de investimento. Os tributos são apontados pela grande 

maioria do empresariado como um limitante, seja por incidirem 

diretamente sobre os investimentos (conforme apontou com importância 

76% das empresas), mas principalmente por retirarem recursos que 

poderiam ser investidos (apontado por 87% das empresas). 

 

 Apesar das reduções dos impostos e taxas que incidem diretamente 

sobre o investimento, realizadas ou aprimoradas pelo Governo Federal por 

meio da Política de Desenvolvimento Produtivo, a tributação sobre o 

investimento ainda é um problema que o empresariado se defronta.  

Conforme a Pesquisa FIESP Sobre o Impacto da PDP na Indústria 

Paulista demonstra, o desconhecimento da PDP é muito elevado e somente 

25% das empresas são sensíveis às desonerações, reduzindo o montante a 

ser desonerado. Complementa-se ainda, o fato das medidas de “Depreciação 

Acelerada” serem apenas para empresas de lucro real (7% do total de 

empresas), o que prejudica essencialmente as empresas de pequeno e médio 

porte, as quais, na sua grande maioria, declaram por lucro presumido, e o fato 

dessas medidas incidirem apenas sobre as empresas que foram lucrativas, o 

que, em 2009, representou um problema adicional. 

 

Desta forma, a meta da PDP, que era desonerar R$ 6,2 bilhões do 

investimento em 2009, o que já significaria apenas 0,20% do PIB contra 

uma carga tributária média da economia próxima a 35% do PIB, foi 

prejudicada pelo desconhecimento da PDP, por não desonerar empresas 

que declaram por lucro presumido (maioria das PMEs) e por não 

desonerar também as empresas que não foram lucrativas. 

 

 Outro fator de importância para o empresariado que impede a realização 

de novos investimentos é o custo associado à instalação do maquinário 

(necessidade de capital de giro), conforme consideram 41% do empresariado. 

 Ao contrário da tributação, apontada como um obstáculo importante para 

todas as empresas, independente do seu porte, os custos associados à 

instalação do maquinário (necessidade de capital de giro) são um obstáculo 
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especialmente para as pequenas e médias empresas. Conforme pode ser 

analisado na tabela abaixo, esses custos são um obstáculo importante para 

44% das pequenas, 42% das medias, mas apenas para 26% das grandes, 

sendo necessário um aumento dos limites de cobertura de capital de giro nas 

linhas destinadas especialmente à esses portes. 

 

Tabela 1 – Principais obstáculos relacionados ao custo por porte 

 Pequenas Médias Grandes Total 

Tributos que retiram recursos financeiros 
das empresas que poderiam ser investidos 

87% 88% 85% 87% 

Carga tributária incidente nos investimentos 
encarecendo-os 

76% 76% 77% 76% 

Instalação de máquinas e equipamentos 
(necessidade de capital de giro) 

44% 42% 26% 41% 

Construção de infra-estrutura (prédios, 
ativos fixos etc.) 

44% 32% 29% 38% 

Aquisição das máquinas 41% 32% 38% 37% 

Registro e normas ambientais 30% 34% 49% 34% 

Adequação a normas, padrões e 
regulamentos 

24% 25% 33% 26% 

Aquisição de matéria-prima e insumos 26% 24% 28% 25% 

Despesas com capacitação de mão-de-obra 23% 19% 15% 20% 

Necessidade de contratar consultores para 
elaborar projetos 

17% 16% 3% 15% 

Pesquisa de mercado 18% 12% 5% 14% 

Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP; Elaboração: Decomtec/FIESP 

 
 Além desses fatores destacam-se negativamente também o custo, 

especialmente para as grandes empresas, de realizar os registros e normas 

ambientais e de se adequar a normas, padrões e regulamentos, apontados por 

49% e 33% como um importante obstáculo ao investimento. 

 Destaca-se por ter importância menor, por sua vez, dois fatores que tem 

evoluído muito em importância no Brasil, a saber: as pesquisas de mercado e a 

necessidade de contratar consultores para elaboração de projetos. Esses 

fatores estão associados ao planejamento empresarial na realização dos 

investimentos, e, especialmente para as grandes empresas, são considerados 

como obstáculos ao investimento de alta importância para uma parcela 

pequena do empresariado, a despeito de ter ainda alguma relevância para as 

pequenas e médias empresas.  
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2. Obstáculos Relacionados ao risco econômico 

 

 Conforme foi visto, o custo do investimento é extremamente relevante e, 

não por acaso, um dos determinantes da baixa taxa de investimento no Brasil. 

Apesar disso, a baixa expectativa de receita, associada às incertezas 

eminentes a ela, também limitam, em grande medida, os investimentos, sejam 

eles em capital fixo ou em inovação, gestão e pesquisa e desenvolvimento. 

 O risco de investir no Brasil e não obter a receita projetada é bastante 

elevado. Isso limita grande parte das inversões, pois faz com que o 

empresariado deixe de contratar algum financiamento receoso da 

impossibilidade de saldá-lo ou deixe de investir com seus recursos, pois não 

tem certo se haverá demanda por seus produtos, diante da elevada taxa de 

juros da economia e da valorização cambial. 

Diante disso, o empresariado foi questionado sobre quais os principais 

obstáculos relacionados ao risco econômico que se defrontam quando devem 

optar por realizar investimentos: 

 

Gráfico 2 – Obstáculos relacionados ao risco econômico 
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 Apontados como os principais obstáculos, os elevados juros 

reduzem o investimento por aumentarem o custo do capital e as despesas 

financeiras do empresário, retirando recursos a ser investidos, e por 

inibirem a demanda interna. De acordo com a pesquisa, 62% das 

empresas consideram que os juros são um obstáculo por elevarem o 

custo do capital e a despesa financeira e 54% por inibirem a demanda.  

 Segundo estimativas do Decomtec/FIESP a indústria pagou R$ 70,9 

bilhões em despesas financeiras em 2008. No entanto, caso os juros para 

empréstimo no Brasil fossem iguais aos dos nossos concorrentes1, 

seriam disponibilizados mais R$ 58,2 bilhões, o que poderia significar 

uma ampliação de 38,3% do investimento industrial em 2010. 

 

Além disso, apesar de em menor grau, altos juros são um obstáculo 

também em função de estimular investimentos alternativos não produtivos, já 

que conforme aponta 43% do empresariado, os investimentos produtivos têm 

menor taxa de retorno se comparado aos não produtivos. 

Outro fator relacionado aos riscos econômicos do investimento 

determinantes para o baixo nível de investimento é a valorização cambial. Seja 

pela via da facilitação da entrada de produtos importados (conforme aponta 

44% do empresariado) ou pela dificuldade de vender o produto nacional no 

exterior (conforme aponta 47%), ou ainda por sua instabilidade, que dificulta 

cálculos de preços e custos no médio prazo (conforme aponta 31%), o câmbio 

desestimula a realização de investimentos no Brasil. 

 

A valorização do câmbio, por sua vez, atinge principalmente as 

grandes empresas, especialmente no que se trata de retirar a 

competitividade dos produtos no mercado internacional. Esse fator é um 

obstáculo de alta importância para 56% das grandes empresas, enquanto 

para as pequenas e médias empresas, apesar de também ser importante é 

obstáculo para 48% e 44%, respectivamente, conforme pode ser 

verificado na tabela abaixo: 

 

                                            
1
 Considera taxa de juro para empréstimo de 7,1% ao ano (juros médio em 2008 dos países do 

IC-FIESP que o calculam com a mesma metodologia do Brasil, a saber: Chile, Itália, Japão, 
Malásia e Noruega) ao invés de 39,6% ao ano (Juros médio do Brasil em 2008). 
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Tabela 2 – Obstáculos relacionados ao risco econômico por porte 

 Pequenas Médias Grandes Total 

Elevada taxa de juros aumentando o custo 
do capital e a despesa financeira retirando 
recursos que poderiam ser investidos 

67% 56% 64% 62% 

Elevada taxa de juros que inibe a demanda 
interna 

57% 50% 49% 54% 

Valorização do cambio tirando 
competitividade dos meus produtos nos 
mercados internacionais 

48% 44% 56% 47% 

Valorização do cambio facilitando entrada de 
produtos importados diminuindo meu 
mercado interno 

45% 40% 46% 44% 

Baixa taxa interna de retorno do 
investimento comparado com os juros pagos 
aos investimentos não produtivos 

49% 36% 36% 43% 

Qualidade da Infra estrutura (energia, 
rodovia, ferrovias, portos etc..) 

36% 37% 46% 38% 

Instabilidade no crescimento devido a queda 
de demanda  

41% 30% 31% 36% 

Instabilidade cambial que inibe o cálculo de 
preços e custos no médio prazo 

34% 26% 33% 31% 

Aumento da capacidade ociosa 28% 20% 26% 25% 

Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP; Elaboração: Decomtec/FIESP 

 

 Além disso, apesar de não ser considerado um obstáculo tão importante 

como os juros ou o câmbio, a qualidade da infra-estrutura também é um 

obstáculo relevante associado ao risco econômico quando o empresário 

pretende investir, conforme aponta 38% do empresariado.  

Esse fator, por seu turno, atinge também principalmente as grandes 

empresas. Conforme pode ser verificado na tabela, 46% das empresas desse 

porte consideram a qualidade da infra-estrutura um obstáculo importante que 

aumenta os riscos econômicos, ao passo que reduz ainda mais a 

competitividade dos produtos nacionais no exterior e encarece as 

possibilidades dessas empresas ampliarem seu mercado internamente.  

 Diante desse quadro, os riscos econômicos demonstram-se como 

importantes obstáculos às inversões ao passo que reduzem a expectativa de 

rentabilidade desses investimentos tanto por reduzirem as receitas projetadas, 

como por aumentarem os custos. 
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3. Obstáculos Relacionados ao capital 

 

 Diante da elevada carga tributária e dos elevados juros, os quais retiram 

recursos que poderiam ser investidos pelas empresas, outro obstáculo à 

realização de inversões apontado pelo empresariado, também relacionado ao 

custo do investimento, é o que se paga por não ter todo o capital necessário 

para realizar o investimento, sendo levado a se financiar por capital de terceiros 

(público ou privado), o qual é, especialmente no Brasil, muito custoso. 

 Quando questionados sobre quais são os obstáculos relacionados ao 

financiamento, não por acaso, o empresário apontou como o principal a 

escassez de recursos próprios, conforme o gráfico: 

 

Gráfico 3 – Obstáculos relacionados ao capital – funding 
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Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP  

 

 Parte das empresas no Brasil, portanto, deixam de investir porque 

não tem recursos próprios suficientes, conforme aponta 45% do 

empresariado, ou porque não conseguem acesso a recursos operados 

pelos bancos com juros atrelados ao BNDES (conforme aponta 37% do 

empresariado), o que aliviaria, até certo ponto, a utilização do seu próprio 

caixa.  



 15 

Como o custo do capital de terceiros é historicamente elevado no Brasil, 

as empresas não apresentam uma importante alavancagem, sendo a principal 

fonte de financiamento os recursos da própria empresa. De acordo com a 

Pesquisa FIESP de Intenção de Investimento 2010, 74,6% dos investimentos 

teve como fonte de recursos o caixa da própria empresa.  

 Diante disso, questionou-se o empresariado sobre o custo do capital, 

buscando verificar quais são os problemas encontrados pelas empresas ao 

buscarem financiamento de terceiros: 

 

Gráfico 4 – Obstáculos relacionados ao capital – custo 

38%

46%

47%

59%

66%

Prazos e carências inadequados

Valores de contrapartida elevados

Alta reciprocidade bancária exigida

Juros elevados nos financiamentos e outros 

encargos para recursos dos bancos que operam 
com taxa TJLP. 

Juros elevados nos financiamentos e outros 

encargos para recursos dos bancos que operam 
com taxa SELIC.
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 Seja nos financiamentos que operam com taxa SELIC ou nos que 

operam com taxa TJLP, os elevados juros e encargos apresentam-se 

como importantes obstáculos ao investimento. De acordo com as 

empresas, essas modalidades são consideradas obstáculos de alta 

importância para 66% nos casos de financiamentos que operam com 

SELIC e para 59% nos que operam com TJLP. 

 

Apesar de bem menores do que os juros para capital de giro, os juros 

dos empréstimos para investimento se defrontam com taxas reais, mesmo 

quando atrelados à TJLP, superiores às internacionais.  
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Nas operações indiretas do BNDES para aquisição de bens de 

capital, por exemplo, as empresas pagam entre 4,2% e 6,0% de juros reais 

ao ano (de acordo com seu porte), conforme tabela abaixo, enquanto os 

juros dos nossos concorrentes internacionais (para investimento, 

produção e consumo) não superam 2,5% ao ano, conforme dados do FMI 

para os países do IC-FIESP que calculam os juros para empréstimo com a 

mesma metodologia que o Brasil. 

 

Tabela 3 – Juros para investimento por porte 

Porte TJLP (+) Spread (+) Encargos* (-) Inflação = JUROS 
Micro 

6,0% 

3,6% 0,9% 

4,5% 

6,0% 

Pequenas 3,3% 0,9% 5,7% 

Médias 2,4% 0,9% 4,8% 

Grandes 1,4% 1,3% 4,2% 

(*) Considera a remuneração básica do BNDES (Finame para MPMEs e Finem/Apoio direto para Grandes) 
Fonte: BNDES e Meta da Inflação do Banco Central; Elaboração: Decomtec/FIESP 

 

As elevadas taxas de juros, por sua vez, atingem principalmente as 

pequenas empresas, conforme pode ser verificado. Isso se deve a três fatores: 

além do elevado custo para essas empresas, que têm uma taxa de juros pelo 

menos 0,9 p. p. superior às médias e 1,5 p. p. superior às grandes, elas são as 

que têm maior escassez de recursos, conforme pode ser verificado na tabela 

abaixo, e são as que têm maiores problemas com a alta reciprocidade exigida 

pelos bancos e maiores valores de contrapartida: 

 

Tabela 4 – Obstáculos relacionados ao capital (funding e custo) por porte 

 Pequenas Médias Grandes Total 

Juros elevados e encargos para recursos 
dos bancos que operam com taxa SELIC. 

70% 62% 64% 66% 

Juros elevados e encargos para recursos 
dos bancos que operam com taxa TJLP.  

66% 52% 46% 59% 

Alta reciprocidade bancária exigida 53% 40% 44% 47% 

Valores de contrapartida elevados 48% 43% 44% 46% 

Escassez de recursos próprios 51% 36% 46% 45% 

Prazos e carências inadequados 39% 35% 41% 38% 

Escassez de recursos públicos (BNDES) 
operados pelos bancos (TJLP) 

38% 35% 33% 37% 

Escassez de recursos próprios dos bancos 
(Privados, CEF, BB - Selic) 

26% 27% 32% 27% 

Escassez de recursos de terceiros (outras 
empresas, fornecedores, etc.) 

21% 23% 21% 22% 

Escassez de Fundos de Investimento 
(private equity e venture capital) 

17% 23% 18% 20% 

Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP; Elaboração: Decomtec/FIESP 
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 Além desses custos financeiros, entretanto, a contratação de 

empréstimos de terceiros encontra obstáculos relacionados ao acesso a essas 

linhas, os quais, por vezes impossibilitam o investidor de tomar empréstimos e 

por vezes o torna ainda mais custoso. 

 

 De acordo com o gráfico abaixo, destacam-se três obstáculos 

principais ao investimento no que diz respeito ao acesso: a falta de 

garantias em função da elevada exigência, considerado de alta 

importância para 39% das empresas, o excesso de exigências bancárias / 

falta de documentos, conforme aponta 38% das empresas, e a limitação 

de crédito pelo banco, conforme aponta 36% das empresas.  

 

 

Gráfico 5 – Obstáculos relacionados ao capital – acesso 

14%

15%

19%

25%

28%

36%

38%

39%

Alegação do banco de falta de Plano de Negócios

Alegação do banco de inviabilidade técnica do 

projeto 

Dificuldade de elaboração de projeto

Alegação do banco de não repassar recursos do 

BNDES

Dificuldade de obtenção de certidão negativa 

(CND)

Limitação de crédito pelo banco

Excesso de exigências / falta de documentos

Falta de garantias / garantias elevadas

Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP  

 

Novamente, o capital é um problema especialmente para as pequenas 

empresas. No que diz respeito ao acesso, essas empresas consideram tanto a 

falta de garantias, como as elevadas exigências e as limitações de crédito pelo 

banco obstáculos de alta importância, conforme aponta 43%, 44% e 41% 

dessas empresas, respectivamente. É importante destacar, no entanto, que 

para as grandes empresas os obstáculos que mais se destacam em relação 
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aos outros portes são a falta de garantias e a dificuldade de obtenção da 

certidão negativa (CND), conforme apontam 46% e 38% das empresas. Isso 

ocorre nesse porte especialmente porque são as grandes quem mais utilizam 

os recursos públicos, os quais exigem esses documentos e contrapartidas. 

 

Tabela 5 – Obstáculos relacionados ao capital (acesso) por porte 

 Pequenas Médias Grandes Total 

Falta de garantias / garantias elevadas 43% 32% 46% 39% 

Excesso de exigências / falta de documentos 44% 31% 36% 38% 

Limitação de crédito pelo banco 41% 29% 33% 36% 

Dificuldade de obtenção de certidão negativa 
(CND) 

25% 28% 38% 28% 

Alegação do banco de não repassar 
recursos do BNDES 

29% 21% 18% 25% 

Dificuldade de elaboração de projeto 22% 14% 18% 19% 

Alegação do banco de inviabilidade técnica 
do projeto  

18% 12% 8% 15% 

Alegação do banco de falta de Plano de 
Negócios 

17% 12% 10% 14% 

Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP; Elaboração: Decomtec/FIESP 

 

Destacam-se positivamente, por sua vez, novamente os fatores 

associados à organização da empresa quando decide investir. Somente 19% 

das empresas consideram de alta relevância como obstáculo ao investimento a 

dificuldade de elaboração de projeto, 15% consideram as alegações de falta de 

Plano de Negócios e somente 14% as alegações de inviabilidade técnica do 

negócio, evidenciando que, no que tange à empresa, os procedimentos para 

contratação de empréstimos para o investimento têm sido cumpridos. 

Nota-se, no entanto, que, apesar de não apresentar-se como um dos 

destaques negativos, 25% do empresariado considera um obstáculo ao 

investimento a alegação do banco de não repassar recursos do BNDES. Isso 

pode ser conseqüente do custo maior para os bancos ao disponibilizar essas 

linhas, as quais são menos rentáveis e, caso não seja acionados os fundos de 

aval do BNDES, têm maior risco, especialmente para as pequenas empresas 

(conforme apontam 28% delas). Assim, para ampliar o acesso a essas linhas é 

urgente que passem a ser utilizados os mecanismos de aval, como o BNDES-

FGI, que reduz os riscos do agente financeiro nas linhas indiretas do banco, 

mas que, apesar de ter R$ 9,6 bilhões disponíveis para novas garantias, ainda 

está em processo de habilitação com os bancos de maior porte e capilaridade 

(BDMG, Itaú, CEF e Banco do Brasil), conforme informa o BNDES. 
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4. Obstáculos Relacionados às informações 

 

 As incertezas relacionadas à expectativa de receita com os 

investimentos, que conforme foi visto, são importantes obstáculos à sua 

realização, se tornam ainda mais relevantes se considerados as dificuldades 

das empresas com a obtenção de informações sobre mercados, fornecedores, 

concorrentes. Além disso, a falta de informação sobre linhas de apoio e fundos 

de investimento acabam por tornar ainda mais complicada a decisão de investir 

por parte do empresariado. 

 Diante disso, questionou-se o empresariado sobre quais são os 

obstáculos relacionados às informações que encontram quando investem: 

  

Tabela 6 – Obstáculos relacionados ás informações por porte 

 Pequenas Médias Grandes Total 

Falta de informação sobre linhas de apoio 
aos investimentos 37% 27% 8% 29% 

Falta de informação sobre Fundos de 
Investimentos (private equity, venture 
capital) 33% 30% 15% 29% 

Falta de informação sobre mercado 
internacional 29% 19% 21% 24% 

Falta de informação sobre os concorrentes 22% 14% 11% 17% 

Falta de informação sobre mercado nacional 19% 11% 10% 15% 

Falta de informação sobre fornecedores 11% 10% 8% 10% 

Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP; Elaboração: Decomtec/FIESP 

 

 

 Apontadas por 29% do empresariado como um obstáculo de alta 

importância às inversões, a falta de informação sobre linha de apoio aos 

investimentos e sobre Fundos de Investimento (private equity, venture 

capital) são os principais obstáculos relacionados a informação que o 

empresariado se defronta. Esses problemas, entretanto, são encontrados 

principalmente pelas pequenas e médias empresas, conforme afirmam 

37% e 27% das empresas desse porte em referência às linhas de apoio e 

33% e 30% em referência aos Fundos de Investimento. Seria necessário, 

portanto, maior divulgação das linhas financiadoras ao investimento para 

ampliar o conhecimento das linhas disponíveis. 
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5. Obstáculos Relacionados à gestão da empresa 

 

 Ao analisar os obstáculos ao investimento relacionados aos custos e ao 

capital, verificou-se como destaque positivo os fatores ligados à estrutura da 

empresa. Não eram obstáculos importantes nem a alegação dos bancos de 

falta de Plano de Negócios nem dificuldades de elaboração de projetos. Esses 

fatores, apesar de alguma relevância, eram incomparáveis aos elevados juros, 

à carga tributária e à escassez de recursos. 

 No entanto, a gestão das empresas apresenta ainda algumas 

dificuldades que acabam se apresentando como obstáculos às inversões, 

conforme gráfico abaixo: 

 

Tabela 7 – Obstáculos relacionados á gestão da empresa por porte 

 Pequenas Médias Grandes Total 

Incompatibilidade entre receitas e 
investimentos pretendidos 

21% 18% 8% 18% 

Problemas financeiros da empresa 21% 17% 10% 18% 

Centralização das decisões dos 
investimentos na matriz 

12% 12% 18% 13% 

Falta de Plano de Negócios 11% 6% 11% 9% 

Não se sente preparado para crescer e 
investir 

6% 5% 5% 6% 

Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP; Elaboração: Decomtec/FIESP 

 

 As PMEs são as que encontram os maiores problemas relacionados 

à gestão. Destacam-se problemas de incompatibilidade entre receitas e 

investimentos pretendidos (como apontam 21% e 18% das empresas, 

respectivamente) e problemas financeiros (21% e 17%). Esses obstáculos, 

por estarem relacionados à gestão interna do negócio, podem ser 

contornados com um maior acesso aos programas de gestão específicos 

para empresas menores, como, por exemplo, os do SEBRAE. 

 

As grandes empresas, por sua vez, enfrentam como principal problema 

a centralização das decisões de matriz, conforme aponta 18%. 
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6. Síntese por porte 

 

 Os principais obstáculos ao investimento que as empresas se defrontam, 

independente do porte, são a carga tributária e os juros elevados. Ambos, por 

incidirem diretamente sobre os investimentos, acabam por restringi-lo, mas seu 

principal problema é o fato de retirar recursos que poderiam ser investidos 

pelas empresas, conforme pode ser visualizado na tabela: 

 

Tabela 4 – Principais obstáculos ao investimento por porte 

Pequenas Médias Grandes 
Tributos retiram recursos 
a ser investidos 

87% 
Tributos retiram recursos 
a ser investidos 

88% 
Tributos retiram recursos 
a ser investidos 

85% 

Tributos que incidem 
sobre o investimento 

76% 
Tributos que incidem 
sobre o investimento 

76% 
Tributos que incidem 
sobre o investimento 

77% 

Elevados juros e 
encargos (linhas SELIC) 

70% 
Elevados juros e 
encargos (linhas SELIC) 

62% 
Elevados juros e 
encargos (linhas SELIC) 

64% 

Juros elevados geram 
maior custo do capital e 
despesas financeiras 

67% 
Juros elevados geram 
maior custo do capital e 
despesas financeiras 

56% 
Juros elevados geram 
maior custo do capital e 
despesas financeiras 

64% 

Elevados juros e 
encargos (linhas TJLP) 

66% 
Elevados juros e 
encargos (linhas TJLP) 

52% 
Valorização do câmbio 
tira competitividade de 
produtos de exportação 

56% 

Juros elevados inibem a 
demanda interna 

57% 
Juros elevados inibem a 
demanda interna 

50% 
Registro e normas 
ambientais 

49% 

Alta reciprocidade 
bancária exigida 

53% 
Valorização do câmbio 
tira competitividade de 
produtos de exportação 

44% 
Juros elevados inibem a 
demanda interna 

49% 

Escassez de recursos 
próprios 

51% 
Valores de contrapartida 
elevados 

43% 
Qualidade da Infra-
Estrutura (energia, 
transporte...) 

46% 

(*) Parcela de empresas que consideram o obstáculo de alta importância 
Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP 

 

 No caso das pequenas e médias empresas, principalmente, esse 

obstáculo intensifica-se diante do elevado custo da obtenção de recursos de 

terceiros, mesmo que sejam atrelados à TJLP. Conforme foi analisado, os juros 

para o investimento no Brasil são, especialmente para essas empresas, 

superiores aos juros pagos pelos nossos concorrentes internacionais. 

 Para as grandes empresas e parte relevante das médias, por seu turno, 

os obstáculos ao investimento se intensificam quando se considera que a 

valorização cambial retira competitividade dos seus produtos no exterior. 

Complementa-se ainda a qualidade da infra-estrutura, que encarece o produto 

nacional e restringe seu mercado internamente, além dos problemas 

relacionados aos registros e normas ambientais. 
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7. Pequenas Empresas 

 

 Conforme o porte, as empresas se defrontam com mercados distintos, 

têm capacidade diferenciada de negociação com fornecedores, financiadores e 

compradores, além de apresentar peculiaridades na sua estrutura produtiva. 

Assim, as empresas pequenas, médias ou grandes investem buscando 

soluções específicas e, portanto, os obstáculos à realização de investimentos 

apresentam características que convém ser ressaltadas. 

 

 Para as pequenas empresas os obstáculos mais importantes à 

realização de inversões no que diz respeito ao custo são os excessivos 

tributos, especialmente porque retiram recursos que poderiam ser 

investidos, conforme aponta 87% do empresariado. Para elas, a escassez 

de recursos próprios é um grande entrave, conforme aponta 51% do 

empresariado, e, não por outra razão, a elevada tributação não permite a 

inversão dos recursos, conforme tabela: 

 

Tabela 1 – Obstáculos ao investimento das Pequenas Empresas* 

Custos Capital (funding) Capital (custo) Capital (acesso) 
Tributos retiram 
recursos a ser 
investidos 

87% 
Escassez de 
recursos próprios 

51% 
Elevados juros e 
encargos (linhas 
SELIC) 

70% 
Excesso de 
exigências 
(documentos) 

44% 

Tributos que 
incidem sobre o 
investimento 

76% 
Escassez de 
recursos públicos 

38% 
Elevados juros e 
encargos (linhas 
TJLP) 

66% 
Falta de 
garantias 

43% 

Instalação de 
máquinas 
(capital de giro) 

44% 
Escassez de 
recursos dos 
bancos 

26% 
Alta exigência 
de reciprocidade 
bancária 

53% 
Limitação de 
crédito pelos 
bancos 

41% 

Aquisição de 
máquinas 

44% 
Escassez de 
recursos de 3ºs 
(outra empresa) 

21% 
Valores de 
contrapartida 
elevados 

48% 
Alegação de 
não repasse de 
recurso BNDES 

29% 

Riscos Econômicos Informações Gestão da Empresa 
Juros elevados geram 
maior custo do capital e 
despesas financeiras  

67% 
Falta de informação sobre 
linhas de apoio ao 
investimento 

37% 
Incompatibilidade entre 
receitas e investimentos 
pretendidos 

21% 

Juros elevados inibem a 
demanda interna 

57% 
Falta de informação sobre 
Fundos de Invest. (private 
equaty, venture capital) 

33% 
Problemas financeiros 
das empresas  

21% 

Baixo retorno compa-
rado com investimentos 
não produtivos 

49% 
Falta de informação sobre 
mercado internacional 

29% 
Centralização das 
decisões de investimento 
na matriz 

12% 

Valorização do câmbio 
tira competitividade de 
produtos de exportação 

48% 
Falta de informação sobre 
os concorrentes 

22% 
Falta de Plano de 
Negócios 

11% 

(*) Parcela de empresas que consideram o obstáculo de alta importância 
Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP 
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 Complementa-se a isso, a escassez de recursos públicos, conforme 

aponta 38% das empresas, os quais poderiam retirar grande parte do peso da 

escassez de recursos próprios. 

 Esses recursos, os quais são em sua maioria atrelados à TJLP, por sua 

vez, além de escassos, são muito custosos para as pequenas empresas, pois 

apresentam elevados juros e encargos financeiros, que são importantes 

obstáculos para 66% das empresas. Já os recursos alternativos (vinculados à 

SELIC), por seu turno, apesar de menos escassos, também são muito 

custosos, conforme aponta 70% dos pequenos empresários. 

 

Além disso, tanto os recursos atrelados à TJLP, como os recursos 

atrelados à SELIC, são dificultados pelo excesso de garantias e 

documentos exigidos, conforme apontam 43% e 44% das empresas, 

respectivamente, e pela limitação de crédito pelos bancos (conforme 

apontam 41% das empresas). 

 

  As pequenas empresas, além das dificuldades com a captação de 

recursos deixam de investir em função, também, dos elevados riscos 

econômicos, especialmente decorrente dos altos juros, que afetam o 

investimento por três vias: aumentando as despesas financeiras (apontado por 

67% das empresas), inibindo a demanda interna (apontado por 57% das 

empresas) e, finalmente, tornando mais atrativos os investimentos improdutivos 

de menor risco (como aponta 49% das empresas). 

 A utilização de linhas de apoio ao investimento, por seu vez, que 

poderiam reduzir os custos e o impacto dos juros sobre o risco econômico, 

encontra restrições como solução alternativa para as pequenas empresas, pois 

para 37% delas há importante falta de informação sobre essas linhas. 
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8. Médias Empresas 

 

 Além dos elevados tributos, que retiram recursos que poderiam ser 

investidos e que incidem sobre investimento, um obstáculo ao investimento 

relacionado ao custo para as médias empresas é a necessidade de capital de 

giro para instalação de máquinas e equipamentos, conforme tabela:  

 

Tabela 2 – Obstáculos ao investimento das Médias Empresas* 

Custos Capital (funding) Capital (custo) Capital (acesso) 
Tributos retiram 
recursos a ser 
investidos 

88% 
Escassez de 
recursos próprios 

36% 
Elevados juros e 
encargos (linhas 
SELIC) 

62% 
Falta de 
garantias  

32% 

Tributos que 
incidem sobre o 
investimento 

76% 
Escassez de 
recursos públicos  

35% 
Elevados juros e 
encargos (linhas 
TJLP)  

52% 
Excesso de 
exigências 
(documentos) 

31% 

Instalação de 
máquinas 
(capital de giro) 

42% 
Escassez de 
recursos dos 
bancos 

27% 
Valores de 
contrapartida 
elevados  

43% 
Limitação de 
crédito pelos 
bancos 

29% 

Registros e 
normas 
ambientais 

34% 
Escassez de 
recursos de 3ºs 
(outra empresa) 

23% 
Alta exigência 
de reciprocidade 
bancária 

40% 
Dificuldade de 
obter certidão 
negativa (CND) 

28% 

Riscos Econômicos Informações Gestão da Empresa 
Juros elevados geram 
maior custo do capital e 
despesas financeiras 

56% 
Falta de informação sobre 
Fundos de Invest. (private 
equaty, venture capital) 

30% 
Incompatibilidade entre 
receitas e investimentos 
pretendidos 

18% 

Juros elevados inibem a 
demanda interna 

50% 
Falta de informação sobre 
linhas de apoio ao 
investimento 

27% 
Problemas financeiros 
das empresas  

17% 

Valorização do câmbio 
tira competitividade de 
produtos de exportação 

44% 
Falta de informação sobre 
mercado internacional  

19% 
Centralização das 
decisões de investimento 
na matriz 

12% 

Valorização do câmbio 
facilita entrada de 
produtos importados 

40% 
Falta de informação sobre 
os concorrentes 

14% 
Falta de Plano de 
Negócios  

6% 

(*) Parcela de empresas que consideram o obstáculo de alta importância 
Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP 

 

 Para as empresas de médio porte a necessidade de capital de giro 

para instalação do maquinário destaca-se com relação aos demais portes 

como um dos principais obstáculos ao investimento, conforme aponta 

42% do empresariado. O acesso aos recursos dos bancos é escasso 

(aponta 27% do empresariado) e, principalmente quando atrelado à 

SELIC, é caro (aponta 62% das empresas). Assim, por não contarem com 

programas específicos, como as pequenas empresas, e por não terem as 

facilidades de captação das grandes, as empresas de médio porte tem no 

capital bancário um dos principais entraves às inversões. 
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 O excesso de documentos necessários para abertura de crédito, 

conforme aponta 31% do empresariado, assim como, de acordo com 28%, a 

dificuldade de obtenção da certidão negativa (CND), dificultam ainda mais o 

acesso ao crédito para as empresas de médio porte, tornando-se importantes 

obstáculos ao investimento. 

 Os riscos econômicos que são importantes obstáculos ao investimento, 

por sua vez, assim como ocorre com as pequenas empresas, dizem respeito 

principalmente aos juros, os quais aumentam a despesa financeira (para 56% 

das empresas) e inibem a demanda (para 50%). Além disso, a falta de 

informação sobre os Fundos de Investimento também se destaca como 

obstáculo aos investimentos para as médias empresas, conforme aponta 30% 

do empresariado. 

 Finalmente, no que diz respeito à gestão da empresa, esse porte não 

aponta para nenhum obstáculo importante, o que significa que os problemas da 

estrutura interna da empresa, que são bastante comuns ás pequenas, já não 

aparecem mais para as médias. 



 26 

9. Grandes Empresas 

 

 Assim como para as pequenas e médias empresas, a excessiva 

tributação é o principal obstáculo relacionado ao custo para realização das 

inversões para as grandes empresas. No caso dessas empresas, ganham 

importância os tributos que incidem diretamente sobre o investimento, 

conforme apontam 77% dos empresários, apesar de seu maior impacto ser por 

retirar recursos a ser investidos (apontam 85%), conforme tabela: 

 

Tabela 3 – Obstáculos ao investimento das Grandes Empresas* 

Custos Capital (funding) Capital (custo) Capital (acesso) 
Tributos retiram 
recursos a ser 
investidos 

85% 
Escassez de 
recursos próprios 

46% 
Elevados juros e 
encargos (linhas 
SELIC) 

64% 
Falta de 
garantias  

46% 

Tributos que 
incidem sobre o 
investimento 

77% 
Escassez de 
recursos públicos 

36% 
Elevados juros e 
encargos (linhas 
TJLP)  

46% 
Dificuldade de 
obter certidão 
negativa (CND) 

38% 

Registros e 
normas 
ambientais 

49% 
Escassez de 
recursos dos 
bancos 

32% 
Valores de 
contrapartida 
elevados 

44% 
Excesso de 
exigências 
(documentos) 

36% 

Aquisição de 
máquinas 

38% 
Escassez de 
recursos de 3ºs 
(outra empresa) 

21% 
Alta exigência 
de reciprocidade 
bancária 

44% 
Limitação de 
crédito pelos 
bancos 

33% 

Riscos Econômicos Informações Gestão da Empresa 
Juros elevados geram 
maior custo do capital e 
despesas financeiras  

64% 
Falta de informação sobre 
mercado internacional  

21% 
Centralização das 
decisões de investimento 
na matriz  

18% 

Valorização do câmbio 
tira competitividade de 
produtos de exportação 

56% 
Falta de informação sobre 
Fundos de Invest. (private 
equaty, venture capital) 

15% 
Falta de Plano de 
Negócios 

11% 

Juros elevados inibem a 
demanda interna 

49% 
Falta de informação sobre 
os concorrentes  

11% 
Problemas financeiros 
das empresas 

10% 

Qualidade da Infra-
Estrutura (energia, 
transporte...)  

46% 
Falta de informação sobre 
mercado nacional 

10% 
Incompatibilidade entre 
receitas e investimentos 
pretendidos 

8% 

(*) Parcela de empresas que consideram o obstáculo de alta importância 
Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP 

 

 Com relação ao capital, por sua vez, as grandes empresas destacam-se 

principalmente por apontar a escassez de recursos públicos (36%) como um 

obstáculo importante, além de colocar os elevados juros e encargos financeiros 

tanto de linhas atreladas à TJLP (conforme apontam 46%) como atreladas à 

SELIC (conforme apontam 64%) como obstáculo ao investimento. Além disso, 

um obstáculo que ganha importância para as grandes empresas e dificulta o 

acesso aos financiamentos é a dificuldade de obter a certidão negativa (CND), 

como aponta 38% delas. 
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 As empresas de grande porte, entretanto, encontram um obstáculo 

ao investimento que não era tão importante às pequenas e médias: a 

valorização cambial, a qual retira competitividade de seus produtos no 

mercado internacional, conforme aponta 56% do empresariado. Essa 

competitividade se torna ainda menor se for considerada a baixa 

qualidade da infra-estrutura, que, conforme aponta 46% do empresariado, 

em conjunto com altos juros e câmbio valorizado, aumenta muito os 

riscos da realização de inversões, desestimulando-as. 

  

Além disso, as grandes empresas se defrontam com um elevado custo 

que inibe suas inversões: os registros e normas ambientais, conforme apontam 

49% dessas empresas. 

 É interessante notar ainda que, apesar de não ser tão importante como 

outros fatores, os problemas de informação, como sobre a existência de 

Fundos de Investimento (apontado por 15%) e os problemas relacionados à 

gestão da empresa, como a centralização das decisões de investimento na 

matriz (apontado por 18%), ainda são obstáculos ao investimento das grandes 

empresas. 
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ANEXOS 

Tabela 4 – Obstáculos ao Investimento para a indústria* 

Obstáculos – Indústria 
Tributos que retiram recursos a ser investidos 87,0% 

Carga tributária incidente nos investimentos 75,9% 

Juros elevados nos financiamentos e outros encargos para recursos dos bancos que operam com SELIC. 66,3% 

Elevados juros aumentam custo do capital e despesa financeira retirando recursos a ser investidos 62,3% 

Juros elevados nos financiamentos e outros encargos para recursos dos bancos que operam com TJLP.  58,6% 

Elevada taxa de juros que inibe a demanda interna 53,8% 

Valorização do cambio tirando competitividade dos meus produtos nos mercados internacionais 47,5% 

Alta reciprocidade bancária exigida 47,2% 

Valores de contrapartida elevados 45,9% 

Escassez de recursos próprios 45,1% 

Valorização do cambio facilitando entrada de produtos importados 43,5% 

Baixo retorno do investimento comparado com os juros pagos a investimentos não produtivos 42,8% 

Instalação de maquinário (capital de giro) 40,8% 

Falta de garantias / garantias elevadas 39,3% 

Excesso de exigências / falta de documentos 38,3% 

Prazos e carências inadequados 38,1% 

Qualidade da Infra estrutura (energia, rodovia, ferrovias, portos etc) 37,9% 

Construção de infra-estrutura (prédios, ativos, etc) 37,8% 

Aquisição das máquinas 37,4% 

Escassez de recursos públicos (BNDES) operados pelos bancos (TJLP) 36,6% 

Limitação de crédito pelo banco 36,0% 

Instabilidade no crescimento devido a queda de demanda  35,9% 

Registro e normas ambientais 33,5% 

Instabilidade cambial que inibe o cálculo de preços e custos no médio prazo 31,1% 

Falta de informação sobre linhas de apoio aos investimentos 29,5% 

Falta de informação sobre Fundos de Investimentos (private equity, venture capital) 29,4% 

Dificuldade de obtenção de certidão negativa (CND) 27,8% 

Escassez de recursos próprios dos bancos (Privados, CEF, BB - Selic) 26,8% 

Adequação a normas, padrões e regulamentos 25,6% 

Aquisição de matéria-prima e insumos 25,5% 

Alegação do banco de não repassar recursos do BNDES 25,1% 

Aumento da capacidade ociosa 25,0% 

Falta de informação sobre mercado internacional 24,4% 

Escassez de recursos de terceiros (outras empresas, fornecedores, etc.) 21,9% 

Despesas com capacitação de mão-de-obra 20,4% 

Escassez de Fundos de Investimento (private equity e venture capital) 19,6% 

Dificuldade de elaboração de projeto 18,5% 

Incompatibilidade entre receitas e investimentos pretendidos 18,4% 

Problemas financeiros da empresa 18,4% 

Falta de informação sobre os concorrentes 17,5% 

Falta de informação sobre mercado nacional 15,2% 

Necessidade de consultores p/ elaborar projetos 15,0% 

Alegação do banco de inviabilidade técnica do projeto  14,7% 

Pesquisa de mercado 14,5% 

Alegação do banco de falta de Plano de Negócios 14,1% 

Centralização das decisões dos investimentos na matriz 12,5% 

Falta de informação sobre fornecedores 10,2% 

Falta de Plano de Negócios 9,3% 

Não se sente preparado para crescer e investir 5,7% 

(*) Parcela de empresas que consideram o obstáculo de alta importância 
Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP 
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Tabela 5 – Obstáculos ao Investimento para as pequenas empresas* 

Obstáculos – Pequenas empresas 
Tributos que retiram recursos financeiros das empresas que poderiam ser investidos. 87,0% 

Carga tributária incidente nos investimentos encarecendo-os 75,8% 

Juros elevados nos financiamentos e outros encargos para recursos dos bancos que operam com SELIC. 70,2% 

Elevados juros aumentam custo do capital e despesa financeira retirando recursos a ser investidos 66,7% 

Juros elevados nos financiamentos e outros encargos para recursos dos bancos que operam com TJLP.  66,0% 

Elevada taxa de juros que inibe a demanda interna 57,4% 

Alta reciprocidade bancária exigida 52,8% 

Escassez de recursos próprios 51,2% 

Baixo retorno do investimento comparado com os juros pagos a investimentos não produtivos 49,1% 

Valores de contrapartida elevados 48,4% 

Valorização do cambio tirando competitividade dos meus produtos nos mercados internacionais 47,5% 

Valorização do cambio facilitando entrada de produtos importados diminuindo meu mercado interno 45,4% 

Excesso de exigências / falta de documentos 44,1% 

Construção de infra-estrutura (prédios, ativos fixos etc) 43,8% 

Instalação de máquinas e equipamentos (necessidade de capital de giro) 43,8% 

Falta de garantias / garantias elevadas 42,9% 

Limitação de crédito pelo banco 41,4% 

Instabilidade no crescimento devido a queda de demanda  41,4% 

Aquisição das máquinas 41,3% 

Prazos e carências inadequados 39,1% 

Escassez de recursos públicos (BNDES) operados pelos bancos (TJLP) 38,3% 

Falta de informação sobre linhas de apoio aos investimentos 36,7% 

Qualidade da Infra estrutura (energia, rodovia, ferrovias, portos etc) 36,3% 

Instabilidade cambial que inibe o cálculo de preços e custos no médio prazo 34,0% 

Falta de informação sobre Fundos de Investimentos (private equity, venture capital) 32,5% 

Registro e normas ambientais 29,8% 

Alegação do banco de não repassar recursos do BNDES 29,4% 

Falta de informação sobre mercado internacional 29,2% 

Aumento da capacidade ociosa 28,5% 

Aquisição de matéria-prima e insumos 26,1% 

Escassez de recursos próprios dos bancos (Privados, CEF, BB - Selic) 25,9% 

Dificuldade de obtenção de certidão negativa (CND) 25,2% 

Adequação a normas, padrões e regulamentos 23,9% 

Despesas com capacitação de mão-de-obra 23,0% 

Dificuldade de elaboração de projeto 21,7% 

Falta de informação sobre os concorrentes 21,6% 

Escassez de recursos de terceiros (outras empresas, fornecedores, etc.) 21,4% 

Incompatibilidade entre receitas e investimentos pretendidos 21,1% 

Problemas financeiros da empresa 21,0% 

Falta de informação sobre mercado nacional 19,1% 

Alegação do banco de inviabilidade técnica do projeto  18,2% 

Pesquisa de mercado 18,0% 

Necessidade de contratar consultores para elaborar projetos 17,4% 

Escassez de Fundos de Investimento (private equity e venture capital) 17,3% 

Alegação do banco de falta de Plano de Negócios 17,0% 

Centralização das decisões dos investimentos na matriz 11,9% 

Falta de informação sobre fornecedores 11,2% 

Falta de Plano de Negócios 11,2% 

Não se sente preparado para crescer e investir 6,1% 

(*) Parcela de empresas que consideram o obstáculo de alta importância 
Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP 
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Tabela 6 – Obstáculos ao Investimento para as medias empresas* 

Obstáculos – Médias empresas 
Tributos que retiram recursos financeiros das empresas que poderiam ser investidos. 87,7% 

Carga tributária incidente nos investimentos encarecendo-os 75,7% 

Juros elevados nos financiamentos e outros encargos para recursos dos bancos que operam com SELIC. 61,6% 

Elevados juros aumentam custo do capital e despesa financeira retirando recursos a ser investidos 55,7% 

Juros elevados nos financiamentos e outros encargos para recursos dos bancos que operam com TJLP.  52,3% 

Elevada taxa de juros que inibe a demanda interna 50,4% 

Valorização do cambio tirando competitividade dos meus produtos nos mercados internacionais 44,3% 

Valores de contrapartida elevados 43,1% 

Instalação de máquinas e equipamentos (necessidade de capital de giro) 41,7% 

Alta reciprocidade bancária exigida 40,4% 

Valorização do cambio facilitando entrada de produtos importados diminuindo meu mercado interno 40,0% 

Qualidade da Infra estrutura (energia, rodovia, ferrovias, portos etc) 37,4% 

Baixo retorno do investimento comparado com os juros pagos a investimentos não produtivos 36,3% 

Escassez de recursos próprios 36,0% 

Prazos e carências inadequados 35,5% 

Escassez de recursos públicos (BNDES) operados pelos bancos (TJLP) 35,4% 

Registro e normas ambientais 33,6% 

Construção de infra-estrutura (prédios, ativos fixos etc) 32,1% 

Falta de garantias / garantias elevadas 31,9% 

Aquisição das máquinas 31,6% 

Excesso de exigências / falta de documentos 31,0% 

Instabilidade no crescimento devido a queda de demanda  29,8% 

Falta de informação sobre Fundos de Investimentos (private equity, venture capital) 29,8% 

Limitação de crédito pelo banco 29,2% 

Dificuldade de obtenção de certidão negativa (CND) 28,1% 

Falta de informação sobre linhas de apoio aos investimentos 27,0% 

Escassez de recursos próprios dos bancos (Privados, CEF, BB - Selic) 26,5% 

Instabilidade cambial que inibe o cálculo de preços e custos no médio prazo 26,3% 

Adequação a normas, padrões e regulamentos 25,4% 

Aquisição de matéria-prima e insumos 23,7% 

Escassez de Fundos de Investimento (private equity e venture capital) 23,2% 

Escassez de recursos de terceiros (outras empresas, fornecedores, etc.) 23,0% 

Alegação do banco de não repassar recursos do BNDES 21,4% 

Aumento da capacidade ociosa 19,8% 

Falta de informação sobre mercado internacional 19,1% 

Despesas com capacitação de mão-de-obra 18,6% 

Incompatibilidade entre receitas e investimentos pretendidos 18,3% 

Problemas financeiros da empresa 17,4% 

Necessidade de contratar consultores para elaborar projetos 15,8% 

Dificuldade de elaboração de projeto 14,2% 

Falta de informação sobre os concorrentes 13,9% 

Pesquisa de mercado 12,4% 

Alegação do banco de inviabilidade técnica do projeto  12,3% 

Alegação do banco de falta de Plano de Negócios 11,5% 

Centralização das decisões dos investimentos na matriz 11,5% 

Falta de informação sobre mercado nacional 11,3% 

Falta de informação sobre fornecedores 9,6% 

Falta de Plano de Negócios 6,1% 

Não se sente preparado para crescer e investir 5,2% 

(*) Parcela de empresas que consideram o obstáculo de alta importância 
Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP 
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Tabela 7 – Obstáculos ao Investimento para as grandes empresas* 

Obstáculos – Grandes empresas 
Tributos que retiram recursos financeiros das empresas que poderiam ser investidos 84,6% 

Carga tributária incidente nos investimentos encarecendo-os 76,9% 

Juros elevados nos financiamentos e outros encargos para recursos dos bancos que operam com SELIC. 64,1% 

Elevados juros aumentam custo do capital e despesa financeira retirando recursos a ser investidos 64,1% 

Valorização do cambio tirando competitividade dos meus produtos nos mercados internacionais 56,4% 

Registro e normas ambientais 48,7% 

Elevada taxa de juros que inibe a demanda interna 48,7% 

Qualidade da Infra estrutura (energia, rodovia, ferrovias, portos etc) 46,2% 

Escassez de recursos próprios 46,2% 

Juros elevados nos financiamentos e outros encargos para recursos dos bancos que operam com TJLP.  46,2% 

Falta de garantias / garantias elevadas 46,2% 

Valorização do cambio facilitando entrada de produtos importados diminuindo meu mercado interno 46,2% 

Valores de contrapartida elevados 43,6% 

Alta reciprocidade bancária exigida 43,6% 

Prazos e carências inadequados 41,0% 

Aquisição das máquinas 38,5% 

Dificuldade de obtenção de certidão negativa (CND) 38,5% 

Excesso de exigências / falta de documentos 35,9% 

Baixo retorno do investimento comparado com os juros pagos a investimentos não produtivos 35,9% 

Adequação a normas, padrões e regulamentos 33,3% 

Escassez de recursos públicos (BNDES) operados pelos bancos (TJLP) 33,3% 

Limitação de crédito pelo banco 33,3% 

Instabilidade cambial que inibe o cálculo de preços e custos no médio prazo 33,3% 

Escassez de recursos próprios dos bancos (Privados, CEF, BB - Selic) 31,6% 

Instabilidade no crescimento devido a queda de demanda  30,8% 

Construção de infra-estrutura (prédios, ativos fixos etc) 28,9% 

Aquisição de matéria-prima e insumos 28,2% 

Instalação de máquinas e equipamentos (necessidade de capital de giro) 25,6% 

Aumento da capacidade ociosa 25,6% 

Escassez de recursos de terceiros (outras empresas, fornecedores, etc.) 20,5% 

Falta de informação sobre mercado internacional 20,5% 

Escassez de Fundos de Investimento (private equity e venture capital) 18,4% 

Dificuldade de elaboração de projeto 17,9% 

Alegação do banco de não repassar recursos do BNDES 17,9% 

Centralização das decisões dos investimentos na matriz 17,9% 

Despesas com capacitação de mão-de-obra 15,4% 

Falta de informação sobre Fundos de Investimentos (private equity, venture capital) 15,4% 

Falta de informação sobre os concorrentes 10,5% 

Falta de Plano de Negócios 10,5% 

Alegação do banco de falta de Plano de Negócios 10,3% 

Falta de informação sobre mercado nacional 10,3% 

Problemas financeiros da empresa 10,3% 

Alegação do banco de inviabilidade técnica do projeto  7,7% 

Falta de informação sobre linhas de apoio aos investimentos 7,7% 

Falta de informação sobre fornecedores 7,7% 

Incompatibilidade entre receitas e investimentos pretendidos 7,7% 

Pesquisa de mercado 5,4% 

Não se sente preparado para crescer e investir 5,1% 

Necessidade de contratar consultores para elaborar projetos 2,6% 

(*) Parcela de empresas que consideram o obstáculo de alta importância 
Fonte: Pesquisa Rumos/FIESP 

 


